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Οι διαρροές για τον «Καλλικράτη» έχουν… ενδιαφέρον

Αλλαγές στον «Καλλικράτη» μελετά η κυβέρνηση, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», δεν αφορούν
στο… σπάσιμο των δήμων και δη εκείνου της Λέσβου. Αφού οι αλλαγές λέγεται ότι αφορούν στις εξουσίες των δημάρχων
που ψαλιδίζονται, καθώς σχεδιάζεται να εισαχθεί η απλή αναλογική αλλά και η μείωση θητείας! Σύμφωνα πάντα με το
ρεπορτάζ της εφημερίδας, η απλή αναλογική θα ισχύει και στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές και οι έδρες των
συμβούλων θα μοιράζονται αναλογικά με βάση τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής. Για να εκλεγεί δε δήμαρχος -
περιφερειάρχης, θα χρειάζεται και πάλι το 50%+1 των ψήφων και αν δεν το πάρει την πρώτη Κυριακή, θα αναμετρώνται οι
δύο επικρατέστεροι σε δεύτερο γύρο. (Έως τώρα, όποιος έβγαινε πρώτος τη δεύτερη Κυριακή, λάμβανε σημαντικό
μπόνους ώστε να διαθέτει τα 3/5 των συμβούλων). Οι ίδιες διαρροές κάνουν λόγο και για μείωση της θητείας και να
επιστρέψει η 4ετία, με τις εκλογές να γίνονται Οκτώβριο για να αναλαμβάνει η νέα ηγεσία την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόβλεψη για ψήφο στους μετανάστες! Υπόθεση που έχει ενδιαφέρον από κάθε
άποψη...

Μ.ΟΡΦ

 

Η μάχη της φέτας

Σε ανάρτηση του στο Facebook, o πρώην βουλευτής Γιάννης Ζερδελής αναφέρει ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, του
Ποταμιού και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, ψήφισαν την εμπορική συμφωνία CETA, η οποία δίνει το
δικαίωμα παραγωγής φέτας στον Καναδά. Πρόκειται για την ψηφοφορία που έγινε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες
ημέρες.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε από τους τοπικούς εκπροσώπους των προαναφερόμενων πολιτικών
κομμάτων γιατί ψήφισαν αυτή την συμφωνία.

Ν.Μ.

 

Αναφορά ΚΚΕ

Βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Σταύρος Τάσσος, κατέθεσαν ψήφισμα για μέτρα άμεσης στήριξης των
σχολείων και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές. Αυτό υπογράφεται από την ΕΛΜΕ Λέσβου και
Λήμνου και από το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Λήμνου αλλά και από πολλά εκπαιδευτικά
σωματεία ανά την Ελλάδα.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μόνιμους διορισμούς, απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών από τα κέντρα, φτηνές
μετακινήσεις και μεταξύ άλλων επαναφορά επιδόματος ενοικίου.

Αν.Παζ.
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Αλκοολισμός στη Μόρια

Το φαινόμενο του αλκοολισμού εντός του Κέντρου της Μόριας, δεν μας το επεσήμανε μόνο ο οπωροπώλης που
βρίσκεται έξω από αυτό και στο ρεπορτάζ μας, ανέφερε ότι οι μετανάστες αγοράζουν αλκοόλ από το σούπερ μάρκετ.
Αλλά τείνει να γίνει γενική διαπίστωση. Το απόγευμα της Τρίτης, οι εργαζόμενοι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
κλήθηκαν να παραστούν σε σεμινάριο συζήτησης για τον αλκοολισμό που εντοπίζεται εντός του καταυλισμού.

Η παρατεταμένη κράτηση και ο εγκλωβισμός στο νησί, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους που οι ειδικοί θα ξέρουν
καλύτερα να αναλύσουν, αποτελούν τους λόγους ανάδυσης του αλκοολισμού. Να, λοιπόν, που δεν είναι μόνο οι οικίσκοι
ή ότι σε καθέναν από αυτούς στοιβάζονται 30 άτομα.

Ούτε μπορεί να είναι η τήρηση της συμφωνίας χωρίς καμιά προϋπόθεση, έλεγχο και μέριμνα.

Αν.Παζ.

 

Πότε θα γίνουν οι εκτιμήσεις

Οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ έκαναν, όπως τις έκαναν, τις εκτιμήσεις για τη ζημιά στον ελαιόκαρπο που προκάλεσε ο χιονιάς
του Ιανουαρίου. Οι εκτιμήσεις για τη ζημιά στα λιόδεντρα, θα γίνουν από άλλους γεωπόνους των ΠΣΕΑ. Το πότε και το
πώς, κανείς δεν το γνωρίζει. Μέχρι να γίνουν οι εκτιμήσεις αυτές, τα λιόδεντρα θα έχουν κλαδευτεί και τα σπασμένα
κλαδιά θα έχουν εξαφανιστεί από τα χωράφια, καθώς άλλοι τα χρησιμοποιούν για καυσόξυλα κι άλλοι τα μαζεύουν για
να ταΐσουν με λιόφυλλα, τα κοπάδια τους.

Είναι άμεση ανάγκη να ξεκινήσουν οι έλεγχοι για τις ζημιές στα δέντρα χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Ν.Μ.

 

Τώρα τι έχουν να πουν;

Τον περασμένο Δεκέμβρη γράφαμε ότι οι τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο στην ηπειρωτική Ελλάδα, οδεύουν στα 4,00
ευρώ το κιλό. Το ρεπορτάζ αυτό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των εμπόρων - ελαιομεσιτών της
Λέσβου. Καταγράψαμε και αυτή την άποψη παρότι δεν στηριζόταν σε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, ούτε παρουσίαζε
κάποιο τεκμηριωμένο αντίλογο που να αναιρεί τα στοιχεία που εμείς επικαλούμασταν. Το ρεπορτάζ αυτό έγινε
αντικείμενο συζήτησης επί δύο μήνες, μεταξύ ελαιοπαραγωγών και εμπόρων του νησιού. Χθες το «Ε» έφερε στη
δημοσιότητα μια συνέντευξη του γενικού διευθυντή του ΕΣΒΙΤΕ, κ. Οικονόμου, ο οποίος δήλωσε ότι οι τιμές παραγωγού
στο ελαιόλαδο προσεγγίζουν τα 4,00 ευρώ ανά κιλό.

Μετά από αυτή τη δήλωση, περιμένουμε την αντίδραση των τοπικών εμπόρων ελαιολάδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σιωπή δεν είναι «χρυσός»!

Ν.Μ.

 

Αναμένουμε άνοδο των τιμών

Ένα κρίσιμο συμπέρασμα που προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Οικονόμου, είναι πως το επόμενο διάστημα θα
υπάρξει αύξηση των τιμών παραγωγού. Διότι η μεγάλη πτώση της παραγωγής ελαιολάδου στην Ελλάδα, θα αφήσει
μεγάλα κενά. Το πότε και το πώς θα αυξηθούν οι τιμές δεν το γνωρίζουμε. Με δεδομένο ότι οι τιμές δεν κινούνται
ομοιόμορφα στη χώρα μας, το πιθανότερο είναι να δούμε άνοδο στις περιοχές που υπάρχουν χαμηλότερες τιμές.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα χαμογελάσουν λίγο οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου.

Ν.Μ.

 

Τους έδωσε και ψυχολογία

Η εξέλιξη που φαίνεται ότι έρχεται από το μέτωπο του… οικοπέδου που προορίζεται να κατασκευαστεί το νέο
κολυμβητήριο στα Θέρμα, προκαλεί, η αλήθεια είναι, μία ανάταση τόσο στη δημοτική αρχή, όσο και σε εκείνους που …
καίγονται να δουν επιτέλους να φτιάχνεται η έδρα του ναυταθλητισμού. Γιατί δεν είναι μυστικό πως υπάρχουν ακόμα
πολλοί που είναι δύσπιστοι ως προς την πιθανότητα να γίνει και μάλιστα γρήγορα το κολυμβητήριο -και δεν θα πούμε
αδίκως εμείς-, αφού είναι γνωστό πως οι (γραφειοκρατικές) διαδικασίες που απαιτούνται, είναι περίπλοκες και οι
σχετικές άδειες, πολλές. Με αυτά τα δεδομένα, η μεταφορά του οικοπέδου στη δικαιοδοσία του Δήμου, έδωσε και
«ψυχολογία» τόσο στον αντιδήμαρχο που τρέχει την υπόθεση, Νίκο Καρασάββα, όσο και σε όλους τους συνεργάτες του.

Μ.ΟΡΦ
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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Περί τουριστικής προβολής

Καυστικό σχόλιο του περιφερειακού συμβούλου Γιάννη Σπιλάνη για την τουριστική προβολή των νησιών του βορείου
Αιγαίου: «Προχωρά η... ανεξαρτητοποίηση της Σάμου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τουλάχιστον στα τουριστικά
θέματα. Ευτυχώς που υπάρχει και το διαδίκτυο για να μαθαίνουμε τι συμβαίνει». Αφορμή για το σχόλιο του κ. Σπιλάνη
αποτέλεσε η παρουσίαση του σχεδιασμού τουριστικής προβολής για την Περιφερειακή Ενότητα της Σάμου που
καταγράφηκε από την εφημερίδα «Σαμιακό Βήμα».

Δεν είναι αρνητικό οι φορείς μιας Περιφερειακής Ενότητας να κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν την τουριστική
κίνηση της περιοχής τους. Εκείνο που είναι προβληματικό είναι οι άλλες περιφερειακές ενότητες να μην κάνουν τίποτα.
Επιπλέον, είναι προβληματικό να μην αξιοποιούνται οι δυνατότητες κοινής προβολής όλων των νησιών της
Περιφέρειας ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος.

Θυμίζουμε για ακόμη μια φορά πως στην περίπτωση της Λέσβου έχει βαλτώσει για τα καλά η προσπάθεια δημιουργίας
εταιρείας τουριστικής προβολής του νησιού. Και οι τοπικοί φορείς κάνουν ο καθένας ό,τι θεωρεί καλό για τον τόπο.

Ν.Μ.

 

Καλή εξέλιξη από κάθε άποψη

Είναι γεγονός πως οι αποζημιώσεις των Μοριανών από το μακρινό πια 2015, άργησαν πάρα πολύ. Όπως είναι όμως και
πραγματικότητα πως το νομικό κενό που υπήρχε σε ό,τι είχε να κάνει με την «έκτακτη κατάσταση του προσφυγικού»,
ήταν πράγματι ένα σημαντικό αγκάθι στην εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης, αλλά και γενικότερα στην ενίσχυση με
έκτακτες χρηματοδοτήσεις, του Δήμου Λέσβου και γενικά της αυτοδιοίκησης, που στα νησιά έχει βάλει πλάτη και με το
παραπάνω στη διαχείριση του μείζονος ανθρωπιστικού ζητήματος. Μπορεί λοιπόν η… «νομική φόρμουλα» που ο
υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, θεωρούσε εύκολη, να άργησε, αλλά σε κάθε περίπτωση ήρθε με την
κατάθεση της σχετικής τροπολογίας. Και μέσω αυτής μπορεί πλέον να διασυνδεθεί και η αυτοδιοίκηση άμεσα με
ευρωπαϊκούς πόρους. Και ειδικά ο Δήμος Λέσβου, οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχει λάβει ως έκτακτη
χρηματοδότηση για το προσφυγικό μόλις 750.000 ευρώ και αξιώνει από τα τέλη του 2015, κάτι παραπάνω από 4 εκ.
ευρώ… Αλήθεια θα τα πάρει ή θα μείνει στις υποσχέσεις;

Μ.ΟΡΦ
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